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Advent
Mange tror at advent betyr å vente. 
Ordet i seg selv er en forkortelse av 
det latinske Adventus Christi, som 
altså direkte oversatt betyr Kristi 
komme/ankomst. I så måte kan jo 
adventstiden tolkes vidt; - det er 
ikke bare Kristi komme som barnet 
i krybben, men også ved tidens 
ende - og i den forstand blir hele 
jordelivet en adventstid.

Historiske tradisjoner
Det er usikkert når man begynte å markere advent i 
kirken, men det finnes kilder som tyder på at det i alle-
fall siden 400-tallet har vært spesielle ordninger i forkant 
av julefeiringen, og helt frem til Kristi Åpenbaringsdag 
som er 6.januar. På et Kirkemøte i Lerida i Spania i 524 
ble adventstiden fastsatt til å være starten på kirkeåret, 
en praksis vi følger den dag i dag.
Adventstiden ble tidligere markert som fastetid i alle 
kirker, med litt mindre strenge regler enn fastetiden 
før påske. Dette er videreført i katolske og ortodokse 
sammenhenger, men er ikke lenger vanlig å praktisere 
i protestantiske kirker, og heller ikke i den anglikanske 
kirke.
Mortensgås, 11.november, oppkalt etter St.Martin av 
Tours, var tidligere en festdags-feiring før adventstid-
en med faste begynte, tilsvarende som Fastelaven før 
fastetiden. Etterhvert har det festet seg en tradisjon hvor 
det er de fire søndagene før juledagen (25.desember), og 
tiden i mellom, som utgjør adventstiden. 

Adventslysene
Det er gjerne slik at adventslysene settes i kransen, som 
tradisjonelt har hatt form som en sirkel (altså en krans). 
Når det gjelder fargen i adventstiden har det vært flere 



varianter; i dag brukes fiolett i vår del av verden. Fiolett 
er også fastetidens farge (dvs. Fasten før påske), og er 
angerens, sorgens og «botens» farge, hvor det uttrykkes 
ro, ettertanke og refleksjon (Boten forstås her som en 
form for «renselse» av sinnet»). 
I katolske områder ble det vanlig å bytte ut det tredje 
adventslyset med et rosa lys, ettersom søndagen kalles 
«Gaudete» (Vær glad!) og er gledens adventssøndag. De 
tre andre lysene representerer håp (1.), kjærlighet/tro(2.) 
og fred(4.) og har alle lilla farge. Man mener at denne gr-
advise tenningen av adventslys begynte på et barnehjem 
i Hamburg i 1839.  1.juledag skiftes den liturgiske fargen 
til hvitt, som er festens farge, og jula kan begynne.

Kalendere
I 1903 laget den tyske bokhandleren Gerhard Lang den 
første moderne adventskalender, med luker som kunne 
åpnes. I Norge ble det ikke vanlig med trykte advent-
skalendere før etter krigen. Den første kjente trykte 
kalenderen fra Norge er fra 1947. Når det gjelder kalen-
dere, har det jo utviklet seg i mange kreative retninger 
i nyere tid, mer langs linjer som vi kan kalle «sekulære» 
tradisjoner, f.eks. de TV-baserte såkalte «julekalenderne» 
med 24 episoder, både for voksne og for barn. 
Mange lager kalendere selv, enten til sine barn, eller til 
sin partner, med små gaver for hver dag. Det er ikke så 
ofte vi har adventskalendere hengende i kirkene våre, 
men det finnes varianter hvor man åpner en luke, og 
leser en liten del av fortellingen om Josef  og Maria på 
veien mot Betlehem, og kanskje legger på en mynt, for 
så å gi beløpet som gave under gudstjenesten på Julaf-
ten, tilsvarende som ved fasteaksjoner under fastetiden 
før påske.

Adventsanger
Det finnes også en del salmer og sanger som hører til i 
adventstiden, og som tematiserer den, f.eks. «Folkefrel-

sar til oss kom», «Gjør døren høy» og «Å kom, å kom 
Immanuel». En del fine barnesanger tar for seg Josef  og 
Marias veg mot Betlehem, f.eks. «Vi tenner lys for ham 
som gav oss solen» av Eyvind Skeie. I tillegg finnes det 
en rekke «tenne-lys»-sanger, som mange er kjente med, 
f.eks. «Tenn Lys» fra Portveien 2, eller «Nå tenner vi det 
første lys», som forfatteren Sigurd Muri skrev i 1962.
Vel kjent er også Inger Hagerups «Advent».

Adventstiden i det gamle bondesamfunnet i Norge var 
jo en meget travel tid, hvor ikke bare forventningene, 
men også stress-nivået steg. Men når treet var ferdig 
pyntet på lille julaften, kunne festen begynne neste dag 
og alt slitet ble erstattet av glede og fest.
Å etterstrebe litt ro og ettertanke midt i alt stresset i ad-
ventstiden, er en tanke som burde kunne interessere oss 
i dag også. Idéen om en gradvis oppbygging av forvent-
ning er en tanke som er verdt å reflektere over i en tid 
hvor vi «skal ha alt med én gang»
Derfor er advent en ventetid. Vi venter på det glade 
budskapet om «himmelen som tok jorden i famn», om 
barnet i krybben og om lyset som tentes i mørket.

    Vidar Brekke



Julekrybba i Åmot kirke
 

Julekrybba er laget på oppdrag fra Åmot menighets-
råd (2003-2007). Treskjærer Ragnar Nysæter fra Osen 
har utført arbeidet. En kunstnerisk komite som besto 
av Ole Jan Hørstad, Elin Wood, Odd Ivar Søberg og 
Synnøve Sakura Heggem (leder) tok stilling til preg og 
detaljer underveis. Inspirert både av julekrybbe-genren 
generelt og Kjell Aukrust sin novelle «De tre vise menn 
fra Østerdalen», laget vi ei glokal krybbe (global og lokal 
samtidig). Det lokale er blant annet ivaretatt av gran i 
stedet for trær som hører til i Midtøsten, av hest og elg i 
stedet for andre dyr, og av de vise kvinner og menn.  
Tanken er at alle har en vis kvinne eller en vis mann i 
seg. De faktiske figurer er eksempler og representanter. 
Ei julekrybbe er ikke et statisk, men levende speil for 
levende mennesker.    
 

Den ene vismannen er Tollef  Kilde, som grunnla Rena 
som stasjonsby og var framsynt med hensyn til næring-
sliv og ved for eksempel å få bygget Åmot kirke, hotell 
og barneskole i samme stil. Den andre vise mann er 
William Høyer, en folkekjær prest som mange minnes 
gjennom ulike fortellinger. Den tredje, Vidar Sandbeck, 
skrev Åsta og Åmot på verdenskartet med lokale viser 
og fortellinger som viser hvem Åmotingen er, vil være 
og kunne ha vøri…Julevisa om «Josef  tømmermann» er 
bare en av mange, hvor dikteren spiller på det å speile 
seg som mulig aktør i julefortellingen (“hvem er du i 
julefortellingen?”): 

Og en ska vara Josef  Tømmermann 
og setta fram tre stoler åt noen folk frå Østerland 
Men den ska berre stå på kne der gutten ligg i blund 
i en og liflig myrra i frå øst ved Mamre lund.

Sirkelen som omgir krybba er et evighetssymbol. Adam 
og Eva symboliserer paradiset og skapelsesfryd (se f  eks 

visa til Vidar 
Sandbeck, «Det 
tapte paradis»), som gjennom alle elskende mennesker 
siden skaper liv i 
verden. 
Anne Cath Vestly 
har lyst opp i hele 
landet. Hun er født 
på Rena og roste 
sitt hjemsted. Det 
var naturlig å velge 
henne som den ene 
vise kvinnen. Den 
andre er Marie 
Hermansen, som 
både representerer 
skogsarbeiderkvinner og politisk organiserende kvin-
nekraft i Julussakonflikten. Den tredje vise kvinne er 
Martha Alme, selvstendig næringsdrivende fotograf  
- som ved sitt rike billedgaleri har gitt fortidens Åmot 
levende stemmer.  
 

Maria, Josef  og Jesus-barnet hviler på ei stor hånd, 
Guds hånd; symbol på lys og tillit som bærer verden. 
Eller som Erik Bye sier i Blå salme: 

Jeg synger meg en blå, blå salme 
til deg, du Hånd som sanker og som sår,  
og senker deg med signing over jorden...

De andre figurene hviler på ulike verdensdeler og 
regionale områder, særlig nordiske! Slik er krybba en 
ekte glokal julekrybbe.  Julekrybba i Åmot kirke ble et år 
presentert på TV-programmet «Norge Rundt» som du 
finner på nett-tv (google: Ny julekrybbe i Åmot - Norge 
Rundt [fra 14.12 - 17.08]) Gjør kunstverket inntrykk på 
deg? Send gjerne noen ord til bladet vårt om hva du ser 
når du betrakter julekrybba i Åmot kirke. 
   Synnøve Sakura Heggem 



3 på gata

Vi har snakket med folk på gata og spurt:: “Kjenner du 
til julekgrybba i Åmot kirke? Hva synes du om den?” 
 
Tove Mari Roland: 
“Heisann. Så klart jeg kjenner til 
julekrybba. Det må jo være 
Norges fineste. Er jo spesielt at 
krybba består av trefigurer av 
“kjente” folk, fra bygda vår! All 
ære til treskjærer Ragnar 
Nysæther.”  

Tone Vold: 
Ja, så klart! Den er flott og noe 
å være stolt av. Den represen-
terer Åmot og “folkesjela” her 
på en god måte. Sikkert mange 
flere som burde vært “avbil-
det”, men det er et “tverrsnitt” 
av historien som er repre-
sentert! Tenker jo at kanskje 
våre krigshelter også kunne 
fått plass? Det er mitt tips til 
utvidelsen. 

 
 
 

Ruths ønskedikt:-)

Adventslys vert tende no
heime er det fred og ro
barneauge glitrar glad -
vi øver på «halleluja»

Julesong må øvast inn,
inn i hjarte, sjel og sinn

Kosestund med far og mor
saman rundt eit stovebord.

Adventstid er ventetid
åh...kor seint den tida lid!

Vi tél dagar – ventar spent,
på gåver og alt anna kjent.

Julestri i hus og heim
førjulstid har eigen eim,

mor si tid ho spring for fort,
alt ho skal ha unnagjort.

Arbeidet går utan stans...
alt ska skina i sin glans,

klokkeklang gjev julefred - 
ekte høgtid dalar ned.

Stunda kjem som alltid før
spent vi opnar stovedør
auga tindrar, for vi ser -
at endeleg er jula her!

Ingalis Malmo

Oddvar Larsen (i bil):
«-Jada! ; 
kjempefint treskjærerarbeid 
- og krybbe!»



Adventsfeiring i kirkene våre

I det bladet går i trykken vet vi lite om hvordan advent 
og jul blir. Koronarestriksjoner setter sine begrens-
ninger. Vi må derfor ta forbehold om endringer i pro-
grammet, og tillatt antall besøkende på arrangementene.

1.søndag i advent - Tenn lys - 29.november.
1.søndag i advent er starten på kirkeåret. Når dette bla-
det lander i postkassene er allerede adventsfeiringa godt 
i gang. Hos oss feires vanligvis 1.søndag i advent med 
Tenn lys-konsert med CorX og TuneIn, og 11-åringenes 
«Lys-våken»-arrangement i Åmot kirke. På grunn av 
korona vil årets 11-åringer få invitasjon til neste år. 

2.søndag i advent - Adventssamlinger - 6.des.
Åmot kirke kl. 11.00 
«Koronavennlig juleverksted» for hele familien. Vi ten-
ner adventslys nr. 2. Ulike familier får utdelt eget utstyr 
(saks, lim, papir osv.). Du kan ta med utstyr hjemmefra 
om du ønsker. Det blir servert pepperkaker, gløgg og 
saft. Ministranter og fremtidige ungdomsledere hjelper 
til underveis. 
 

Deset kirke kl. 14.00  
Desets 4-åringer få utdelt 4-årsbok under gudstjenesten 
og etterpå blir det juleverkstedsaktiviteter. Ellers samme 
som i Åmot kirke.

Vi synger og spiller jula inn

Nordre Osen kirke 6.desember kl 18.00
Vi synger kjente og kjære julesanger.

Åmot kirke 20.desember kl 17.00
Vi synger kjente og kjære sanger sammen med sangere 
og musikere blant annet fra CorX, TuneIn og Rena 
Janitsjar.

Advent i kirkene for skoler, barnehager 
og forsvaret
Det er et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og 
forsvaret i desember. Dette er hyggelige besøk som vi 
alltid gleder oss til. Både voksne, barn og ungdom møter 
godt forberedt og imponerer oss med sin sang.
    • Samarbeid med skolene på Lucia:

◦ Ungdomsskolen m.fl. feirer Lucia i Åmot 
kirke. I år skjer dette den 11.desember kl 9.00.
◦ Osen oppvekstsenter feirer Lucia på pens-
jonistheimen 
◦ Deset Montessorriskole feirer Lucia på
Desettunet.

    • Barnehagene på Rena har samling i kirka før jul.
    • Forsvaret har to gudstjenester før juleferien starter.
    • Rena skole har to gudstjenester for sine elever.



Julegudstjenester 
med påmelding

For svært mange starter julefeiringa med at vi 
pynter oss og går i kirka. Vi hører juleevangeliet og 
synger Deilig er jorden og andre kjente og kjære 
sanger. I år må vi feire jul med koronarestriksjon-
er. Vi har lagt opp til en maraton med 3 julegudst-
jenester i hver kirke, slik at flest mulig kan få feire 
jul i kirka. Hver gudstjeneste vil vare ca 30 minut-
ter. Det blir påmelding på forhånd, slik at alle 
vet når de får plass. Kirketjener gjør rent mellom 
gudstjenestene.
Deset kirke, 
lille julaften kl 17.00, kl 18.00 og kl 19.00
Nordre Osen: 
julaften kl 13.00 og 14.00. 1.juledag kl 16.00
Åmot kirke: 
julaften kl 15.30 og 16.30. 1.juledag kl 18.00

Påmelding skjer på www.kirken.amot.no
Eller på telefon: 62 44 29 10.
Eller ved oppmøte på kirkekontoret.

Blåtoner - konsert i Osen kirke

søndag 13.desember kl 18.00.
- Førjulstidens mest stemningsfulle gavepakke er på 
vei, og vi tripper etter å overrekke deg den! Det sier 
Ole Børud, Maria Solheim og Lewi Bergrud som alle 
kommer til Osen før jul. Kun 50 billetter, kjøpes på 
ticketmaster.no. Kr 450,-.

Jul på nett med Radio 
Midt-Østerdal
Mange har spurt om vi legger ut en mini-gud-
stjeneste på nett til jul, slik vi gjorde til 17.mai. 
Det skal vi! Einar Øfstås og Erlend Arnesen fra 
Radio Midt-Østerdal har sagt de vil hjelpe oss med 
filming og klipping denne gangen også. Resultatet 
legges ut senest julaftens morgen på vår hjemme-
side og facebookside. Se www.kirken.amot.no.

KoriÅmots Julekonsert
torsdag 10. desember kl 19.00. 
Solister er Daumantas Bloznelis, Heidi Feragen Meldie-
seth, Beate Glenne, Tea Karoline Aasmundstad, Mats F. 
Hansen, Morten Brenden, ellers små grupper fra koret. 
Esten S. Sørhus bidrar på trompet. Med seg har han 
Kristoffer Berg på trommer, Arve Johansen på bass og 
Lars O Sørhus på tangentinstrumenter. Programmet 
består av alt fra nyere julemusikk til kjente klassikere 
som bare må være med. Julestemning skal det bli!



Fra Maria på alterfrontalet i St Petri, dirrer sangen om 
tro, mot og tydelighet på Guds vilje om rett og rettfer-
dighet. Når alle har samme Skaper og opphav så har vi 
også medansvar for hverandre, i det nære men også ute 
i verden. 
Å følge etter det lille barnet som vi feirer i jula, er å våge 
å gå inn i nye ukjente landskap, ut fra evangeliets grens-
esprengende kraft til å åpne livets kilder og framtidshåp 
for alle mennesker.
Gud kommer til jorda vår som et lite barn, og kanskje 
er det nettopp fordi Gud vet hva det er å være liten, at 
Gud også vet hva oppgjør med ødeleggelse er. 
Sammen med mennesker over hele jorda, hører vi, og 
lever vi, i juletonen som har klangbunn av eksistensiell 
ensomhet. Lindringa kommer som glimt av å høre til i 
noe som er stort, større enn oss sjøl.
Vi aner, gjenkjenner og tror på Jesusbarnets livgivende 
og trøstefulle nærvær midt iblant oss. Kristi kjærlige 
lys holder oss fast, i sannhet og håp for livet her og i 
evigheters evighet.  Sammen med folk over hele verden 
synger vi derfor om fred på jorden, om barnet som er 
født og håpets lys som er oss gitt. 

Velsignet julehøytid ønskes dere alle!

    Biskop Solveig Fiske

Biskopens juleandakt

Har du sett lyset fra et nyfødt lite menneskebarn? Sett 
øynenes lys og hjertets jevne slag? Kjent hvordan ditt 
eget hjerte banker av kjærlighet og du blir berørt av det 
vesle barnet som gir, bare ved å være til.  Du har kanskje 
også opplevd hvordan møtet med den vesle gir retning, 
for en håpets veg inn mot framtida. 
Det siste året har vært, og er preget, av Covid-19. 
Mange har kjent på uro, ja også frykt og angst for dagen 
i dag, og morgendagen. Alle lurer vi på hvordan framti-
da vil bli. 
Det har vært vanskelig å holde avstand. Særlig krevende 
har det vært for dem som har vært på sykehus og ulike 
helseinstitusjoner, og deres nærmeste. Å ikke kunne ha 
besøk gir både en følelse av ensomhet og sorg.
Hverdagen med covid-19 viser oss hvor sammensatt 
livet er. Vi har fått en djup erfaring og erkjennelse av at 
vårt felles ståsted er livets sårbarhet. 
Jeg tenkte på dette da det var kirkejubileum i Tingelstad 
gamle kirke, St Petri nå i sommer. Der er det en kopi av 
det gamle alterfrontalet, med Himmeldronninga, Maria 
med krone og barnet i hendene (se bildet). Barnet stryk-
er sin mor ømt på kinnet og sier slik at Gud, kom med 
nåde og kjærlighet. 

   



Støtt våre annonsører!
De støtter oss.

Glimt fra Etiopia
Kuleni og Melkamu (bildet) fasilliterer bibelstudiet 
Tamar Campaign Project i Etiopia, hvor vold og over-
grep er tema. I det Gamle Testamente, 2.Samuelsbok 
kap 13, finner vi historien om Tamar som blir voldtatt. 
Denne historien brukes til å ta opp et vanskelig tema. 
De er svært fornøyd med gjennomføringen, spesielt 
fordi den berørte mange personlig. Det ser ut til å vare 
nøkkelen til forandring.

En av de mannlige kursdeltakerne sa dette etter kurset:
«Tradisjonelt sett i nord-Etiopia blir kvinner sett på som 
et objekt uten rettigheter; de får ikke arve eiendommer, 
de har ingen stemme eller posisjon av betydning i sam-
funnet og de verdsettes og respekteres lite. Derfor er 
heller ikke voldtekt sett på som et problem. Dette 

Ønsker du å 
annonsere i 
kirkebladet?
Ta kontakt med 
kirkeverge 
Ingrun Jule på 
post.kirken@amot. 
kommune.no eller 
på telefon 
40 49 01 08.

bibelstudiet har lært oss viktigheten av a bryte tausheten 
rundt overgrep. Vi må sta opp for kvinnene og være en 
stemme for dem som ikke blir hort. Disse dagene har 
gjort oss mer våkne.»

I Norge har det vært større åpenhet om vold og over-
grep i flere tiår, men også vi har fortsatt en vei å gå, for 
å styrke alle menneskers sikkerhet og rett til en trygg 
hverdag.



Min salme
I dette nummeret tar vi frem en gammel og meget 
vakker adventssalme som er mye brukt og godt kjent 
i hele Europa. Den originale teksten er på latin, og 
melodien er kjent fra et fransk missale (gudstjeneste-
bok) fra 1500-tallet, og ble bearbeidet av den engelske 
korlederen Thomas Helmore i 1856. Det er verdt å 
legge merke til melodiens nære slektskap til liturgiske 
messe-melodier fra middelalderen.
Salmen er oversatt til nynorsk av Arve Brunvoll, og 
står som nr 3 i Norsk Salmebok 2013.

Å kom, å kom, Immanuel, og løys ditt bundne Israel, 
som sårt i utlægd ventar på den dag då dei Guds Son får sjå!
Refreng: 
Ver glad, ver glad! Immanuel er fødd for deg du Israel!

Du Isais renning, kom set fri, ditt folk frå Satans tyranni, 
frå helheims djup og mørkers grav, gjev frelse med din 
kongestav!
Refreng: 
Ver glad, ver glad! Immanuel er fødd for deg du Israel!

Du morgonrøde, kom med ljos, å skin, du klare sol, for oss! 
Jag skoddeeim og tunge sky, så nattemørkret snart må fly!
Refreng:
Ver glad, ver glad! Immanuel er fødd for deg du Israel!

Å kom, du Davids nykel, kom, og opna himlens heilagdom; 
gjer trygg den stig som ber til deg, og steng for oss fortapings veg!
Refreng: 
Ver glad, ver glad! Immanuel er fødd for deg du Israel!

Ettersom refrenget på salmen lyder “Ver glad, ver 
glad” eller “Gaude, gaude”, så var det naturlig å 
bruke denne på 3. søndag i advent, som er gledens 
adventssøndag.

Minnelunden åpnet
Den 20.september ble navnet minnelund på Rena 
offisielt åpnet. De som har mistet en av sine kan 
få avdødes urne satt ned her. Navnet settes på en 
kobberplate på en felles gravstein. De som ønsker 
gravsted i minnelund kan gi beskjed om dette til 
begravelsesbyrået rett etter dødsfallet. Det koster kr 
8000,- for en plass. Pengene skal dekke utgifter til 
kobberplate, samt en andel av utgiftene til anleggelse 
av minnelunden og til framtidig stell. Ektefeller kan 
få navnene på en felles navneplate. Skriften vil da bli 
noe mindre. Det er dessverre ikke anledning til å flytte 
tidligere avdøde fra ordinært gravsted til minnelund.

Vi slipper bårebilen fram
Når bårebilen skal kjøre ut fra Åmot kirke etter en 
bisettelse, vil en kirketjener stå ute i gata med gul 
jakke eller vest, som en påminnelse til oss alle om å 
slippe bårebilen fram, og vise avdøde respekt på den 
siste reisen.



BYGD OG ÆTT
Døpte Åmot kirke
Matilde Grønstad Steen  12.09.
Oliver Bogen Nygårdshaug 18.10
John Henrik Frisk-Mandal 24.10
Luna Marie Schönemann Krohn 24.10
Signe Thoreid Huserbråten 24.10
Oliver Junge-Larsen  07.11.
Mille Amanda Mikkelsen Kolby 08.11.
Oskar Horndalen  08.11

Døde Deset kirke
Eva Margit Berget  23.10.
 
Døde Nordre Osen kirke
Magda Storholm   04.09.
Leif  Jostein Finberg  18.09.
Kari Johanne Kløvstad  23.09.
Ruth Hildur Snerten  15.10.

Døde Åmot kirke og kapell
Jorun Myrvang   08.09.
Inger Lund Nes   08.10
Arnfinn Tore Engh  09.10.
Einar Mikkelsen   20.10.
Palma Gundersløkken  20.10.
Astrid Synnøve Hågensen 27.10.
Torbjørn Bolstad  30.10.
Synnøve Nysveen  03.11.
Odd Johan Halseth  06.11.
Aud Åse Stormoen  13.11.

Smittevern i kirkene
Vi følger anbefalinger gitt av statlige og kommunale 
myndigheter:
- Alle spriter hender før de går til plassen sin.
- Annenhver benk er merket med «ikke i bruk» slik at vi 
klarer å holde 1 meter avstand.
- Alle som kommer til kirken, enten det er gudstjeneste, 
begravelse eller andre arrangementer skal registreres 
med navn mtp smittesporing. Navnelisten makuleres et-
ter 10 dager. Møt derfor opp i god tid slik at alle rekker 
å skrive navnet sitt før arrangementet starter.
- Maks antall besøkende: i skrivende stund er dette 50. 
Vi håper å kunne gå tilbake til følgende tall i desember:
Åmot krk: 120, Osen krk: 80, Deset krk: 35.

Vigsel i Åmot kirke
Solveig Halseth og 
Tore Grindborg Hagen  18.09.
Kirsti Leines Mandal og 
John Andreas Frisk  24.10.
Marit Svendsberget og 
Lars Ole Nygaard  30.10.

Hilsen fra sognepresten

 "Velsignet advent og jul - i et evig lys" 
                                          - Synnøve Sakura Heggem



GUDSTJENESTER
Deset kirke
6.des: Adventssamling, 4-årsbok og
 konfirmantpresentasjon  14.00
23.des: Vi synger jula inn : 17.00, 18.00 og  19.00
9.feb: Salig blanding   19.00 

Osen kirke
06.des Vi synger jula inn  18.00
24.des Julegudstjeneste             13.00 og 14.00
25.des  Julegudstjeneste   16.00
31.jan Gudstjeneste   11.00
14.feb Fastelavensgudstjeneste  16.00
14.mar Gudstjeneste   11.00

Åmot kirke
6.des Adventsgudstjeneste  11.00
19.des Åpen messe   10-14
20.des Vi synger og spiller jula inn 17.00
24.des Julegudstjeneste              15.30 og  16.30
25.des Julegudstjeneste   18.00
17.jan Gudstjeneste   11.00
24.jan Gudstjeneste   11.00
31.jan Musikalsk messe   18.00
14.feb Fastelavensgudstjeneste  11.00
21.feb Misjonsgudstjeneste  11.00
8.mar Gudstjeneste   18.00

 

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i programmet.
Følg med på hjemmeside og oppslag når det nærmer seg.


